LICENCE VZDÁLENÉ SPRÁVY EASYACCESS 2.0 ZDARMA
V rámci této speciální akce je při koupi operátorského panelu cMT3162X nebo cMT3161X
aktivována licence EasyAccess 2.0 ZDARMA (běžná cena 1950,- Kč bez DPH za aktivaci).
Aktivovaný operátorský panel Weintek se pouze připojí na Ethernet a přes internetové spojení je možné
se po jednoduché registraci spojit s aplikací v panelu kdekoli na světě.
Přes ovládací panel EasyAccess 2.0. je možné kontrolovat provozní stav a nastavení HMI prostřednictvím
klienta vzdálené správy (cMT a VNC Viewer), přes průchozí funkce přistupovat přímo k automatu PLC,
upravovat, ladit a nahrávat software jak pro PLC tak pro operátorský panel HMI. A to vše bez složitého
nastavování, jen prostřednictvím
Místo nasazení
Vzdálená správa
vyhrazeného VPN tunelu přes servery
WEINTEK. K aplikaci tak přistupujete
stejně jako by byla na lokální LAN síti.
Weintek EasyAccess 2.0 využívá
zabezpečený kanál VPN včetně
Vizualizace a řízení technologických procesů
Vizualizace a monitoring / Aktualizace / Řešení problémů
SSL šifrování.

cMT 3162X

AKCE PLATÍ POUZE DO KONCE KVĚTNA 2021
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Čtyřjádrový procesor Cortex-A17 CPU
High Performance vyhrazený 3D koprocesor
4GB paměti FLASH / 1GB paměti RAM

Nové rozhraní WEB 2.0
Modernizovaný interface
přináší možnost konfigurace
panelu a také zabezpečené
zobrazení logovaných dat a
událostí.
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TFT IPS display o úhlopříčce 15,6“
Kapacitní dotyková obrazovka,
Rozlišení Full HD - 1920x1080 bodů
2x sériový port, 1x CAN Bus, 1x USB,
2x ETHERNET (1xGbps, 1x100Mbps)
Rozměry 400 x 263 x 27,6 mm
Montážní otvor 384 x 247 mm
Hmotnost 1,6 kg

WebView
Bez nutnosti instalace
dalšího software je možné
monitorovat vizualizaci přes
web prohlížeč. Podpora
Windows PC, iOS i Android.

Vysoké rozlišení obrazovky - 1920*1080 Full HD
Možnost vzdálené správy Easy Access 2.0
Dvě síťové karty Ethernet (oddělené sítě)

Intuitivní ovládání gesty
Panely cMT3162X jsou
osazeny kapacitním
dotykovým displejem
s podporou multidotykového
ovládání.

Vibrační odezva
Panel cMT3162X umožňuje
upozornit na událost nebo
alarm pomocí vibrací. Možné
využít i na odezvu na dotyk.

19.900,-

cMT 3161X
TFT IPS display o úhlopříčce 15,6“
Kapacitní dotyková obrazovka
Rozlišení Full HD - 1920x1080 bodů
2x sériový port, 1x USB

ETHERNET (1x10/100Mbps)
Rozměry 400 x 263 x 27,6 mm
Montážní otvor 384 x 247 mm
Hmotnost 1,6 kg

Operátorský panel cMT3161X s úhlopříčkou 15,6" nabízí oproti cMT 3162X jeden Ethernet port, shodné možnosti sériové
komunikace s vyjímkou protokolu Siemens MPI a CAN Bus, nepodporuje vibrační odezvu, action trigger, OPC UA server,
propojení na databázový server a možnost implementace přímého řízení CODESYS.
Všechny uvedené ceny jsou v Kč a bez DPH, platné v době vydání tohoto materiálu a mohou být změněny bez předchozího upozornění.
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